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Voorwoord 

Gezien de in de loop van 2016 zichtbaar geworden negatieve tendens in financiële zin en achterliggende 
oorzaken, zag de Raad van Toezicht zich begin 2017 genoodzaakt om het toezicht te intensiveren en meer 
op te treden als sparringpartner van de Raad van Bestuur. Dit om meer zicht te krijgen op het 
functioneren van de organisatie, de wijze van aansturing en de inzet gericht op verbinding vanuit de Raad 
van Bestuur en het management. Halverwege 2017 heeft de Raad van Toezicht ingrijpende beslissingen 
moeten nemen. Op 30 juni 2017 heeft de Raad van Toezicht unaniem besloten, gelet ook op de adviezen 
van de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad, tot het ontslag en de schorsing van de heer 
Finkenflügel. De heer Maas werd aangesteld als Raad van Bestuur ad interim.  
Per 1 mei 2018 is een nieuwe collegiale Raad van Bestuur aangetreden met mevrouw Van Dalen als 
voorzitter en mevrouw Verhoeven als lid van de Raad van Bestuur. 
 
Ondanks de negatieve tendensen in financiële zin zijn er in 2017 belangrijke stappen gezet in de 
ondersteuning van het zorgproces. Begin 2017 werd de implementatie van het Elektronisch 
Cliëntendossier ‘Mijn Leven’ gestart. Deze omzetting van de ondersteuningsplannen naar een digitale 
omgeving heeft vorm gekregen door met de cliënt en zijn verwanten in gesprek te gaan en daarbij 
methodisch vragen te stellen. Zo ontstaat een co-creatie in de driehoek cliënt-verwant-medewerker, die 
de eigen regie van de cliënt vergroot. 
Daarnaast is in 2017 gewerkt aan de ontwikkeling van een integraal kwaliteitssysteem. Er is een betere 
verbinding tot stand gekomen tussen de commissies die de kwaliteit van zorg toetsen. Ook is er een 
nieuwe Commissie Onvrijwillige Zorg en Incidenten geïnstalleerd, die een bijdrage levert aan de toetsing 
en adequate uitvoering van kwaliteit en veiligheid van de zorg. Het samenbrengen van de medewerkers 
kwaliteit en beleid in het stafbureau kwaliteit en veiligheid heeft gezorgd voor het meer in samenhang 
vormgeven van deze toetsing en uitvoering. Tevens is daardoor een betere beleids- en plan, do, check, 
act-cyclus ontstaan. 
In 2017 is ook gewerkt aan de ontwikkeling van netwerken. Het netwerk Ambulant, Kind en Gezin heeft -
na een pilotfase- vorm gekregen door de aanstelling van een netwerkmanager eind 2017. Daarnaast is 
gestart met een pilot voor de ontwikkeling van een netwerk LVB. Dit netwerk beoogt het 
professionaliseren van de ondersteuning van en, samen met andere zorgaanbieders, het ontwikkelen van 
een specifiek aanbod voor licht verstandelijk beperkten met ernstige gedragsproblematiek.  
 
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur spreken hun waardering uit voor alle inzet die in 2017 is 
geleverd, zowel in de zorg voor de cliënten als in de ondersteuning van de organisatie daarin.  
 
Dit jaarverslag is vastgesteld door de Raad van Bestuur op 7 mei 2018 en goedgekeurd door de Raad van 
Toezicht in zijn vergadering van 14 mei 2018. 
 
  
 
 
wg wg wg 
   
   
de heer O.A.M. Fisscher mevrouw A.M.L. van Dalen  mevrouw L.E. Verhoeven 
Voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur 
14 mei 2018 7 mei 2018 7 mei 2018 
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1. Algemene informatie 

1.1 Algemene identificatiegegevens 

Naam verslag leggende rechtspersoon De Twentse Zorgcentra 

Rechtsvorm Stichting 

Adres Postbus 2112 

Postcode 7500 CC 

Plaats Enschede 

Telefoonnummer 088-4304000 

Nummer Kamer van Koophandel 08094960 

Identificatienummer NZa 600-30 

E-mailadres info@detwentsezorgcentra.nl 

Internetpagina www.detwentsezorgcentra.nl  

Tabel 1: algemene identificatiegegevens 
 
De Twentse Zorgcentra heeft de volgende toelatingen 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 Kernactiviteiten 

De missie van De Twentse Zorgcentra is het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van 
leven van mensen met een verstandelijke beperking 

 
De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met 
een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende 
vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2400 
medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. 
 
We werken vanuit onze zorgvisie waarin de wens van onze cliënten is verwoord: “Ik wil de dingen 
doen waar ik blij van word. Net als ieder ander mens heb ik het recht om te bepalen hoe ik mijn 
leven wil inrichten. Ik wil graag dat mensen echt naar me luisteren en mij respecteren om wie ik 
ben.” 
 
Om dat te bereiken werken wij vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en 
behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van 
licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Altijd vanuit onze ijkpunten: dichtbij, 
eenvoud en deskundig. 
 

Persoonlijke verzorging 

Verpleging 

Ondersteunende begeleiding 

Activerende begeleiding 

Behandeling 

Verblijf op grond van de Wlz  

mailto:info@detwentsezorgcentra.nl
http://www.detwentsezorgcentra.nl/
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Deze ijkpunten vormen de spil van onze manier van werken. We blijven dichtbij de mensen die 
onze zorg nodig hebben, in alle eenvoud en met deskundigheid. Zonder dat we daarbij de regie 
overnemen. Bij ons werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in 
zelforganiserende teams. STERK noemen we dat: Samen Toewerken Naar Eigen Regie en Kracht. 
 
Onze cliënten wonen onder andere op de beschermde en mooie terreinen van de LosserHof en ‘t 
Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening 
houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bieden we ook meer kleinschalige 
woon- en werkvoorzieningen in onder andere Enschede, Hengelo, Almelo, Tubbergen en 
Nijverdal. 

 
De Twentse Zorgcentra biedt de volgende vormen van dienstverlening: 
- Verblijf met behandeling op twee instellingsterreinen en in woningen in stads- en dorpswijken;  
- Een veelheid aan dagbestedingsactiviteiten in onder andere creatieve ateliers, bakkerijen, montage- 

en verpakkingslijnen, een kwekerij, kaarsenmakerijen, werk op boerderij en of in een postkamer, 
winkel of (bedrijfs-)restaurant; 

- Ondersteuning in de thuis- of werksituatie voor ouders/verzorgers of zelfstandig wonende 
verstandelijk gehandicapten; 

- Begeleiding van cliënten in de schoolsituatie; 
- Respijtzorg: logeren, waaronder ook weekend- en vakantieopvang. 

1.3 Cliënten, medewerkers en opbrengsten 

In onderstaande tabel een overzicht van de kerngegevens van De Twentse Zorgcentra.  

omschrijving 2015 2016 2017 

aantal cliënten (unieke cliënten gedurende het jaar)    

intramurale cliënten 1.038 1.036 1.028 

cliënten dagactiviteiten 777 651 643 

extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten 601 671 763 

capaciteit (in aantal)     

beschikbare plaatsen met Wlz-verblijf 934 934 934  

productie (in aantallen)      

verpleegdagen in verslagjaar 342.106 347.444 347.323 

dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar (intra- en extramuraal) 206.764 182.013 176.450 

uren extramurale productie (over het gehele verslagjaar) 86.938 95.232 96.077 

personeel (in aantallen)      

personeelsleden in loondienst per 31 december 2.373 2.379 2.366 

gemiddeld aantal FTE in loondienst 1.529 1.567 1.580 

opbrengsten (in € 1.000, -)     

bedrijfsopbrengsten € 115.396 € 119.472 121.701 

wettelijk budget voor aanvaardbare kosten € 105.420 € 106.719 110.327 

opbrengsten Jeugdzorg € 2.616 € 3.194 3.948 

opbrengsten WMO € 1.537 € 1.507 1.452 

niet gebudgetteerde zorgprestaties € 2.852 € 2.626 2.611 

overige bedrijfsopbrengsten € 2.971 € 5.426 3.363 
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Toelichting van de concerncontroller 
In bovenstaand overzicht is zichtbaar dat het aantal unieke intramurale cliënten in 2017 lager was dan in 
2016. Dit maakt zichtbaar dat er in 2017 minder verloop onder onze cliënten is geweest.  
De overproductie voor 2017 is geheel gefinancierd door het zorgkantoor. Bij het verblijf is het afgelopen 
jaar de productie nagenoeg gelijk gebleven aan de productie in 2016. Bij de cliënten dagactiviteiten wordt 
sinds een aantal jaar een daling in de productie dagdelen zichtbaar. Ook de productie dagdelen Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) daalt sinds enkele jaren.  
Een verdere toelichting op de opbrengsten is opgenomen in de jaarrekening. 

1.4 Structuur van de organisatie 

De Twentse Zorgcentra is een enkele rechtspersoon, een stichting.  
De organisatie is in 2017 als volgt opgebouwd: 
- De verantwoordelijkheid voor het alledaagse leven wordt vormgegeven door samen te werken in een 

team. Er zijn ongeveer 160 teams.  
- Elk team wordt begeleid door een coach. Er zijn 24 coaches.  
- Gedragskundigen zijn regiebehandelaar en artsen zijn verantwoordelijk voor de medische zorg.  
- Drie regiomanagers en een netwerkmanager Ambulant, Kind & Gezin zijn  eindverantwoordelijk voor 

de zorg. In een pilot is een projectleider aangesteld voor de ontwikkeling van een netwerk LVB en in 
2017 zijn voorbereidingen getroffen voor de aanstelling van een manager Behandeling. 

- De ondersteuning van de teams wordt vormgegeven door de afdelingen P&O, FC&I en Vastgoed & 
Facilitair Bedrijf, aangestuurd door ieder een eigen manager. En er is een stafteam met medewerkers 
op het gebied van beleid en kwaliteit en een afdeling communicatie. 

- De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk en wordt ondersteund door de bestuurssecretaris. 
- De medezeggenschap wordt vormgegeven in een Ondernemingsraad, een Centrale Cliëntenraad en 

drie Regionale Cliëntenraden. 
- Het toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht die bestaat uit zeven leden, waaronder 

een voorzitter en een vicevoorzitter.  

1.5 Samenstelling Raad van Bestuur 

De Twentse Zorgcentra kende tot 20 juni 2017 een eenhoofdige Raad van Bestuur (de heer H.J.M. 
Finkenflügel). Vanaf 20 juni 2017 is er sprake van een tweehoofdige Raad van Bestuur: de heer J.A.P.M. 
Maas treedt op als Raad van Bestuur ad interim. Per 30 juni 2017 is de heer Finkenflügel evenwel 
ontslagen uit zijn statutaire positie. Bij arbitraal vonnis van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg van 20 
november 2017 is vervolgens bepaald dat de arbeidsovereenkomst met de heer Finkenflügel per 1 maart 
2018 wordt ontbonden.  
 

Naam Nevenfunctie(s) 

De heer H.J.M. Finkenflügel - Lid Adviescommissie Kwaliteit en Onderzoek van Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland 

- Begeleider PhD traject University of Cape Town 
- Universitair docent iBMG (gastvrijheidsovereenkomst) 
- Bestuurslid CRAMM Foundation 

De heer J.A.P.M. Maas - Vicevoorzitter Raad van Toezicht RIBWGO 
- Lid Pensioenraad PFZW 
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- Lid Raad van Toezicht Stichting FWG 
- Voorzitter Jeugd Innovatie Fonds 
- Lid Raad van Toezicht Stichting Speciaal Onderwijs Midden 

Nederland 

1.6 Belangenbehartiging en toetsing 

Governancecode Zorg 2017 
De Twentse Zorgcentra hanteert het Raad van Toezicht-model als bestuursmodel. De taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn in 2017 
in lijn met de ‘Governancecode Zorg 2017’.  
 
Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Bureau Zeggenschap 
De Twentse Zorgcentra kent een Ondernemingsraad bestaande uit 15 gekozen leden, een Centrale 
Cliëntenraad en drie Regionale Cliëntenraden, te weten in de regio’s Almelo e.o., Enschede e.o. en Losser 
e.o. Deze cliëntenraden zijn samengesteld uit vrijwilligers, allen vertegenwoordigers van bewoners en 
deelnemers, die wonen en/of werken bij De Twentse Zorgcentra en uit (een beperkt aantal) personen 
vanwege hun specifieke deskundigheid. Per 1 juli 2017 is voor de Centrale Cliëntenraad een onafhankelijk 
voorzitter benoemd. 
De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad overleggen met de Raad van Bestuur, de Regionale 
Cliëntenraden overleggen met hun regiomanager. De Ondernemingsraad heeft naast het overleg met de 
Raad van Bestuur ook periodiek overleg met de managers over ontwikkelingen binnen hun dienst of regio. 
Daarnaast is er een Bureau Zeggenschap dat vorm en inhoud geeft aan zeggenschap en medezeggenschap 
van, voor en door cliënten. Dit gebeurt onder meer door cliënten te laten participeren en te 
ondersteunen bij /naar onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en door de oprichting en ondersteuning 
van bewoners-, deelnemers- en regioraden, bestaande uit cliënten. 
 
De Raad van Bestuur, ondersteund door de bestuurssecretaris, bespreekt in een agendaoverleg met het 
dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad en in een agendaoverleg met de voorzitter van de Centrale 
Cliëntenraad welke onderwerpen voor de komende vergadering worden geagendeerd. Er wordt 
afgestemd welke documenten ter informatie, bespreking of met een verzoek om advies, verzwaard advies 
en/of instemming worden voorgelegd. In het kader van eenduidigheid en transparantie stuurt de Raad 
van Bestuur deze documenten altijd gelijktijdig aan zowel de Centrale Cliëntenraad als de 
Ondernemingsraad en Bureau Zeggenschap.  
 
Centrale Cliëntenraad 
Belangrijkste bespreekpunten in het overleg van de Raad van Bestuur met de Centrale Cliëntenraad 
waren in 2017: het governanceproject, waarin nieuwe statuten en nieuwe reglementen Raad van Bestuur 
en Raad van Toezicht werden voorbereid, stand van zaken groepen / financiën, brandveiligheid, 
Elektronisch Cliëntdossier Mijn Leven, Perspectief 2017-2020: Samen Leven, resultaten evaluatie 
managers, klimaatbeheersing, privacy beleid en campagne, plan van aanpak terugdringen financiële 
tekorten, jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016, cliënttevredenheidsonderzoek, stand van zaken 
financieel op orde komen, Netwerk Ambulant, Kind & Gezin, wasbijdrage, pilot Netwerk LVB, hoofdlijnen 
Strategisch plan, afspraken Wie betaalt wat, hoofdlijnen ontwikkelingen dagbesteding en Begroting 2018. 
 
- De Centrale Cliëntenraad heeft positief advies uitgebracht over: Perspectief 2017-2020: Samen Leven, 

privacybeleid, jaarrekening 2016, ontslag en benoeming Raad van Bestuur, 
cliënttevredenheidsonderzoek, procedure en benoeming lid Raad van Toezicht, Begroting 2018, 
samenstelling en profiel nieuwe Raad van Bestuur.  
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Ten aanzien van het Elektronisch Cliëntendossier Mijn Leven heeft de Centrale Cliëntenraad een 
reactie gegeven en een advies voorbehouden. Daarnaast heeft de Centrale Cliëntenraad naar 
aanleiding van het cliënttevredenheidsonderzoek een advies gegeven om een aantal speerpunten op 
te pakken. 

- De Centrale Cliëntenraad heeft positief verzwaard advies uitgebracht over: de benoeming twee 
nieuwe leden Regionale Klachtencommissie, privacybeleid, medicatiegunning en integraal 
brandveiligheidsbeleid. 

- De Centrale Cliëntenraad heeft negatief advies uitgebracht over: de concept statuten. In 2018 zal een 
aangepast voorstel voor nieuwe statuten voor advies worden voorgelegd. 

  
Ondernemingsraad 
Belangrijkste punten die de Raad van Bestuur in 2017 met de Ondernemingsraad heeft besproken zijn: 
het governanceproject, waarin nieuwe statuten en nieuwe reglementen Raad van Bestuur en Raad van 
Toezicht werden voorbereid, stand van zaken groepen / financiën, plan van aanpak terugdringen tekorten 
in de zorg, vervanging regiomanager Losser, samenwerking bestuurder-OR, bijgestelde Begroting 2017, 
Perspectief 2017-2020: Samen Leven, resultaten evaluatie managers, Netwerk Ambulant, Kind & Gezin, 
pilot Netwerk LVB, Strategisch Plan, ontwikkelen managementstructuur, financiën op orde, verbinding 
intern en extern, herijken STERK concept, invulling medezeggenschap, handboek roosteren, 
werkkostenregeling 2018 en  Begroting 2018. 
 
- De Ondernemingsraad heeft positief advies uitgebracht over: aangepaste begroting 2017, externe 

flexpool, Perspectief 2017-2020: Samen Leven, cliënttevredenheidsonderzoek, 
medewerkertevredenheidsonderzoek, herzien VR-beleid/VR-werkwijze, ontslag en benoeming Raad 
van Bestuur, procedure en benoeming lid Raad van Toezicht, Medium Gebonden Activiteiten (MGA), 
samenstelling en profiel nieuwe Raad van Bestuur, horeca Losser, Begroting 2018, tijdelijk manager 
Behandeling. 
Daarnaast heeft de Ondernemingsraad een reactie gegeven op de jaarrekening en het jaarverslag 2016 
en een reactie op het medewerkertevredenheidsonderzoek. 

- De Ondernemingsraad heeft ingestemd met: de werkkostenregeling 2018. 
- De Ondernemingsraad heeft negatief geadviseerd over: de concept statuten. In 2018 zal een 

aangepast voorstel voor nieuwe statuten voor advies worden voorgelegd. 
 
Ombudsfunctionarissen 
De Twentse Zorgcentra heeft de Centrale Cliëntenraad de bevoegdheid toegekend om drie 
ombudsfunctionarissen voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers te benoemen. Deze functionarissen 
zijn onafhankelijke vrijwilligers die cliënten of hun vertegenwoordigers bijstaan met advies en 
bemiddeling in het bespreken van hun belangen met De Twentse Zorgcentra.  
De Twentse Zorgcentra is tevens aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 
Gehandicaptenzorg (LCVG). 
 
Klachtenregeling  
In de klachtenregeling van De Twentse Zorgcentra wordt aangegeven dat het bespreken van de klacht 
met de betrokken medewerkers de meest logische stap is. Wanneer in deze contacten de klacht niet 
wordt opgelost, kan de klacht met de regiomanager of de Raad van Bestuur worden besproken.  
Cliënten en cliëntvertegenwoordigers kunnen zich bij het bespreken van hun klacht laten bijstaan door de 
klachtenfunctionaris of een van de ombudsfunctionarissen. Voor cliënten die zorg ontvangen vanuit de 
Jeugdwet, treedt het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) op als vertrouwenspersoon. Al deze 
functionarissen hebben een bemiddelende rol bij het zoeken naar oplossingen.  
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Een klacht kan ook formeel worden ingediend bij de Raad van Bestuur, die de klacht vervolgens 
beoordeelt. Zowel de Raad van Bestuur als de klager kunnen, voorafgaand aan de beoordeling, de klacht 
voorleggen aan de Regionale Klachtencommissie Twente voor het krijgen van een onafhankelijk advies.  
Mocht de klager het niet eens zijn met het uiteindelijke oordeel van de Raad van Bestuur, dan kan de 
klacht in tweede instantie formeel worden ingediend bij de Geschillencommissie Gehandicapten.  
Klachten die betrekking hebben op een beslissing zoals bedoeld in artikel 41 van de Wet Bijzondere 
opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) worden behandeld door de Regionale Klachtencommissie 
Twente, die dan optreedt als Bopz-klachtencommissie. 
Via de website, Nieuws en Blij! informeert De Twentse Zorgcentra cliënten en cliëntvertegenwoordigers 
over bovenstaande klachtenregeling. 
 
Klachten in 2017 
In 2017 zijn 4 klachten afgehandeld door de klachtenfunctionaris en 7 door de ombudsfunctionarissen. 
Geen van deze klachten heeft geleid tot de indiening van een formele klacht bij de Raad van Bestuur. Bij 
de vertrouwenspersoon van het AKJ zijn in 2017 geen klachten gemeld die betrekking hadden op De 
Twentse Zorgcentra. De Regionale Klachtencommissie heeft 1 Bopz-klacht afgehandeld.  
 
Cliënttevredenheid 
In de zomer van 2017 is er een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd met het instrument Quality 
Cube. Vanaf 2014 is gestart met het interviewen van cliënten om een beeld te krijgen van hun 
tevredenheid. In 2017 is dit principe uitgebreid en zijn cliënten niet alleen geïnterviewd, maar zijn ook 
betrokken geweest bij het afnemen van interviews bij medecliënten. Dit werd positief gevonden.  
De scores van het cliënttevredenheidsonderzoek zijn algemeen positief. Cliënten (n = 72) geven een 
gemiddeld rapportcijfer van 7,8 voor de kwaliteit van ondersteuning en een 7,6 voor de begeleiders. 
Verwanten (n = 310) geven gemiddeld een 7,2 voor de kwaliteit van ondersteuning en een 7,7 voor de 
begeleiders. Medewerkers (n = 466) zijn iets minder tevreden over de kwaliteit van ondersteuning, zij 
geven gemiddeld een 6,3. Er is veel waardering voor de keuzevrijheid voor de cliënt, het contact met 
medebewoners, de persoonlijke aandacht, de fijne sfeer, samenwerking en het hebben van ‘hart voor de 
zaak’. Voor verbetering vatbaar is onder andere communicatie (op micro-, meso- en macroniveau), 
sturing tot op groepsniveau, vertrouwen en ‘trots zijn op de organisatie’, veiligheid en woonomgeving, 
duidelijkheid rondom STERK en continuïteit van zorg door medewerkers. 
 
Medewerkerstevredenheid 
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is uitgevoerd door Scorius B.V. Medewerkers met een bij de 
organisatie bekend privé mailadres  (1768) zijn benaderd om de vragenlijst  in te vullen, daarvan heeft 
39,6% ingevuld. Medewerkers zijn voor een groot deel positiever zijn dan in de voorgaande onderzoeken 
(in 2010 en 2013). Belangrijke uitkomsten zijn dat medewerkers voldoende tevreden zijn over hun werk, 
dat het werk dat zij doen goed past bij hun taken. Men ervaart duidelijkheid over doelstellingen en taken. 
De medewerkers hebben echter onvoldoende vertrouwen in de leiding van de organisatie, zij ervaren 
weinig waardering en een hoge werkdruk. De onderzoekers benoemen dat het opvallend is dat er grote 
verschillen zijn in de scores van de verschillende diensten en regio’s. 
 
Externe audit 
De externe audit is uitgevoerd door Certificatie in de Zorg. Het algemene beeld van De Twentse 
Zorgcentra is dat de organisatie energiek en gedreven is. Op een aantal onderwerpen ziet de externe 
auditor nog mogelijkheden tot verbetering. Bijvoorbeeld rondom de ontwikkeling van het netwerk LVB. 
Tijdens de audit is gebleken dat er aan de teams onvoldoende kaders voor ontwikkeling zijn meegegeven. 
Om hieraan invulling te geven is van belang dat de rol van behandelaren, coaches en management 
expliciet wordt gemaakt om zowel interne- als externe communicatie adequaat te borgen. Daarnaast is er 
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onvoldoende inzicht in financiële- en personele kaders, teamprestaties of productprestaties. De externe 
auditor adviseert om deze kaders vorm te geven waardoor teams zich kunnen verbeteren. Structuur en 
borging zijn hierbij belangrijke aspecten.  
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2. Toezicht  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de zorgorganisatie als maatschappelijke 
onderneming en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. 
De zeven leden van de Raad van Toezicht hebben uiteenlopende deskundigheidsgebieden, waardoor het 
toezicht breed kan worden uitgeoefend. 
Hierdoor heeft de Raad inzicht in de hoofdlijnen van onder andere de onderwerpen: zorgkwaliteit, 
personeel, investeringen, veiligheid, financiën en de betrokkenheid van de Ondernemingsraad en 
Centrale Cliëntenraad. De leden hebben geen banden met De Twentse Zorgcentra en zijn daarom 
onafhankelijk. 

2.1 Samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit de volgende leden: 

Naam Bestuursfunctie Aftredend 

De heer O.A.M. Fisscher Voorzitter  01-01-2019 (1e termijn) 

Mevrouw A.J.  Homans - Jonker Vicevoorzitter  01-02-2020 (2e termijn) 

De heer G.J. Broeze Lid, op voordracht CCR 01-05-2018 (2e termijn) 

De heer A. Eisner Lid 01-01-2018 (2e termijn) 

De heer W. Hadderingh Lid 01-01-2018 (2e termijn) 

Mevrouw G. ter Denge - Alards Lid 01-02-2020 (1e termijn) 

De heer M. de Pijper Lid 01-02-2020 (1e termijn) 

 
Deze leden hadden onderstaande functies en nevenfuncties: 
 

Naam  Functie(s) Nevenfunctie(s) 

De heer O.A.M. Fisscher -   em. Hoogleraar 
‘Organisatiekunde en 
Bedrijfsethiek’ Universiteit 
Twente 

- Voorzitter Commissie Accreditaties, 

Raad voor Accreditatie 

- (Kern-) docent postacademisch 

onderwijs Universiteit Twente. 

- Wetenschappelijk coördinator 

Master Kwaliteitsmanagement, 

Schouten University of Applied 

Sciences 

- Voorzitter RvT Concordia Kunst en 

Cultuur 

- Voorzitter bestuur Twents Jeugd 

Symfonie Orkest 

Mevrouw A.J. Homans - 
Jonker 

- Docent en Supervisor post 
academisch onderwijs 
Universiteit Groningen 

- Consulent CCE (Centrum voor 
Consultatie en Expertise) 

- Zelfstandig gevestigd 
orthopedagoog-generalist en 

- NVO supervisor 
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Naam  Functie(s) Nevenfunctie(s) 

GZ- psycholoog 
- voormalig directeur CCE-OGF 

De heer G.J. Broeze - Geschäfstführer van Der 
Sonnevogel GmbH 

- Directeur GaustaTOP Holder AS 

  

De heer A. Eisner - Docent Veiligheid en Kwaliteit   

De heer W. Hadderingh - Gepensioneerd bestuurder zorg 
organisaties 

- Voorzitter jury innovatie-
stimuleringsfonds NPGZ 

- Lid adviesraad lectoraat 
weerbaarheid Stenden Hogeschool 

Mevrouw G.P.L. ter 
Denge - Alards 

- Dir. BvMCC 
- Lid Provinciale Staten Overijssel 

(Voorzitter commissie 
Landbouw en Natuur; voorzitter 
Milieu en Energie) 

- Voorzitter Ledenraad Univé 
Oost  (en U.O.Fonds) 

- Lid ledenraad Univé UA 
- Voorzitter SBL/KBO (ouderenorg.) 

De heer M. de Pijper - CEO Adviesgroep Technische 
Installaties 

- Dir. sr adviseur M-TRiX 
Installatie Adviseurs 

- Lid Cliëntenraad Zideris Rhenen 
- Voorzitter Centrale Cliëntenraad 

Zideris 
- Lid Centrale Cliëntenraad Stichting 

de Opbouw 

  

2.2 Uitoefening van het toezicht  

Strategie 
In 2017 heeft de Raad van Toezicht zijn statutaire taak van toezicht houden, optreden als sparringpartner 
voor de Raad van Bestuur en rol van werkgever van de Raad van Bestuur invulling gegeven.  Op elk van 
deze drie terreinen heeft de Raad van Toezicht zijn toezichthoudende taak uitgevoerd, waarbij de Raad 
van Toezicht in dit jaar zeer intensief bij de organisatie betrokken is geweest.  
De negatieve tendens in de loop van 2016 in financiële resultaten en achterliggende oorzaken is vanaf 
begin 2017 aanleiding geweest om meer in detail zicht te willen hebben op het functioneren van de 
organisatie, de wijze van aansturing en de inzet gericht op verbinding vanuit de Raad van Bestuur en het 
management. Enerzijds betekent dit een intensivering van het toezicht, anderzijds ook van gevraagd en 
ongevraagd dienstbaar zijn als sparringpartner.  
In zijn rol als werkgever van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht ingrijpende beslissingen 
moeten nemen, leidend tot het ontslag en de schorsing van de heer Finkenflügel op 30 juni 2017 en de 
benoeming van de heer Maas als Raad van Bestuur ad interim. 
 
Prestaties op gebied van financiën en kwaliteit van zorg 
In zijn functioneren heeft de Raad van Toezicht zich gebaseerd op de gebruikelijke rapportages van de 
Raad van Bestuur. Over 2017 zijn door de Raad van Bestuur drie voortgangsrapportages opgeleverd 
waarin telkens de prestaties over een periode van vier maanden zijn weergegeven. In deze voortgangs-
rapportages worden naast de voortgang op de jaarplandoelstellingen, gegevens over cliënten en kwaliteit 
van de zorg weergegeven, evenals informatie over medewerkers, de productie en de financiële prestaties. 
Zo wordt drie keer per jaar inzichtelijk gemaakt hoe De Twentse Zorgcentra presteert op de gezamenlijke 
opdracht om vorm te geven aan goed leven en mooi werk binnen gezonde financiële kaders.  
Naast deze gebruikelijke rapportages heeft de Raad van Toezicht zich, in zijn geheel of in zijn 
auditcommissie, commissie Kwaliteit & Veiligheid en remuneratiecommissie, gebaseerd op aanvullende 
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informatie op basis van rapportages en gesprekken met de Raad van Bestuur, leden van het 
Managementteam, de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de bestuurssecretaris. Ook is er 
contact geweest met het Zorgkantoor. De leden van de Raad van Toezicht hebben ieder afzonderlijk 
diverse contacten gehad met en bezoeken gebracht aan locaties van De Twentse Zorgcentra. 
 
Risicobeheersing 
De Raad van Bestuur en de concerncontroller informeren de Raad van Toezicht over het functioneren van 
de interne beheersings- en controlesystemen. Daarnaast voert de externe accountant een beoordeling 
uit, die wordt vastgelegd in een rapportage. De auditcommissie van de Raad van Toezicht bespreekt deze 
bevindingen met de accountant en de Raad van Bestuur. De gehele Raad van Toezicht krijgt hiervan een 
terugkoppeling met daarbij het advies van de auditcommissie.  

2.3 Vergaderingen en goedgekeurde besluiten 

Binnen en buiten de vergadering heeft de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur de kwalitatieve en 
kwantitatieve invulling van de volgende onderwerpen besproken:  
- Resultaatsontwikkeling, financieel en andere prestatie indicatoren 
- Planning & Control routines en meer algemeen de verbetercultuur 
- De kaders waarbinnen teams eigen verantwoordelijkheid dragen, zowel betreffende de 

ondersteuning als de wijze van verantwoording 
- Helderheid van posities, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en verbindingen daartussen 
 
De Raad van Toezicht vergaderde in 2017 negen keer met de Raad van Bestuur. Eenmaal (op 30 oktober 
2017) ging het om een zogeheten Benen Op Tafel gesprek, dat niet heeft geleid tot vastgestelde notulen 
of een besluitenlijst.  
 
In de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur kregen -naast de gebruikelijke 
onderwerpen vanuit de normale bedrijfsvoering- de volgende onderwerpen specifieke aandacht: 
- Governanceproject, waarin nieuwe statuten en nieuwe reglementen voor de Raad van Bestuur en de 

Raad van Toezicht werden voorbereid;  
- Perspectief 2017-2020: Samen Leven; 
- Integraal Kwaliteitssysteem; 
Ook hebben de samenstelling van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur aandacht gevraagd. 
 
Een delegatie van de Raad van Toezicht was aanwezig bij een vergadering van de Raad van Bestuur met 
de Centrale Cliëntenraad en bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad.  
 
De Raad van Toezicht heeft in 2017 in het bijzonder besluiten genomen ten aanzien van: Perspectief 
2017-2020: Samen Leven, bijgestelde Begroting 2017, procuratievoorstel Vastgoed, Businesscase 
Hilverbeek, goedkeuring Jaarrekening en Jaarverslag 2016, waarbij de Raad van Bestuur decharge werd 
verleend, Businesscase De Leemhorst, besluit tot ontslag en schorsing van de heer Finkenflügel, 
benoeming van de heer Maas als Raad van Bestuur ad interim, opdrachtformulering Raad van Bestuur ad 
interim, profielen nieuwe leden van de Raad van Toezicht, benoeming nieuw lid Raad van Toezicht 
mevrouw T. Ritsema-Kroll, goedkeuring samenvatting Jaarplannen 2018 en Begroting 2018, goedkeuring 
aankoop pand Rondweg 44 en vaststellen WNT klasse 2017 en 2018. 
 
In de laatste vergadering van 2017 heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van zijn vertrekkende 
leden: de heren Hadderingh en Eisner. Er wordt met veel waardering teruggekeken op hun lidmaatschap 
van de Raad van Toezicht.  



 

 
Titel: Jaarverslag 2017 
Auteur:  Martine van der Genugten, bestuurssecretaris 
Status/datum: Goedgekeurd RvT, 14 mei 2018 
  Pagina 15 van 20 

2.4 Commissies van de Raad van Toezicht 

2.4.1. Commissie Kwaliteit en Veiligheid 
De door de Raad van Toezicht ingestelde Commissie Kwaliteit & Veiligheid bestond in 2017 uit mevrouw 
Homans - Jonker (voorzitter), de heer Eisner (lid) en mevrouw Ter Denge - Alards (lid). De commissie 
heeft, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, gesproken over de strategische aandacht en praktische 
uitwerking  van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Er zijn diverse Prisma onderzoeken en brieven en 
rapportages van en aan de Inspectie voor de Gezondheidzorg besproken. Terugkoppeling van de 
bevindingen van de commissie vindt plaats in de vergadering van de Raad van Toezicht.  
 
2.4.2. Auditcommissie 
De door de Raad van Toezicht ingestelde Auditcommissie bestond in 2017 uit de heren Hadderingh 
(voorzitter), Broeze (lid) en De Pijper (lid). De commissie heeft de jaarrekening en de rapportages van de 
externe accountant beoordeeld. Daarnaast heeft de commissie voorafgaand aan vergaderingen van de 
Raad van Toezicht overleg gehad met de Raad van Bestuur en de concerncontroller over de 
bedrijfseconomische voortgang van de organisatie. De commissie rapporteert haar bevindingen in de 
vergadering  van de Raad van Toezicht.  
In het licht van de resultaatsontwikkeling heeft de auditcommissie in mei 2017 een extra vergadering 
ingelast.  
 
2.4.3. Remuneratiecommissie 
De door de Raad van Toezicht ingestelde Remuneratiecommissie bestaat uit de heer Fisscher en mevrouw 
Homans-Jonker. De commissie heeft met zowel de heer Finkenflügel als de heer Maas een 
evaluatiegesprek gevoerd en heeft daarvan verslag gedaan aan de Raad van Toezicht. 

2.5 Beleid voor bezoldiging 

De bezoldiging van de Raad van Toezicht valt binnen de WNT normen. Een toelichting op de honorering 
wordt weergegeven in de jaarrekening. 

2.6 Evaluatie en beoordeling  

2.6.1. Beoordeling van de heer Finkenflügel, Raad van Bestuur  
Op 18 januari 2017 heeft de remuneratiecommissie een evaluatiegesprek gevoerd met de heer 
Finkenflügel, waarin zowel mogelijkheden voor verbetering en de zorgen van de Raad van Toezicht, alsook 
de ontwikkeling van het resultaat, de achterliggende oorzaken en de plannen nog eens opnieuw zijn 
benadrukt. De heer Finkenflügel heeft aangegeven hoe er vanuit de Raad van Bestuur sturing wordt 
gegeven op de diverse niveaus en onderdelen. 
 
2.6.2. Beoordeling van de heer Maas, Raad van Bestuur ad interim 
Op 8 december 2017 heeft de remuneratiecommissie een evaluatiegesprek gevoerd met de heer Maas, 
Raad van Bestuur ad interim. Uitgangspunt voor dit gesprek was de opdracht zoals deze bij het aantreden 
van de heer Maas is verstrekt. De onderwerpen van de opdracht zijn onder meer het ten goede keren van 
de resultaten, te realiseren op basis van meer nadruk op de Planning en Control-cyclus, onderlinge 
verbinding en ontwikkelingsperspectieven voor medewerkers. Op basis van het verslag van de 
remuneratiecommissie is de Raad van Toezicht tevreden over de sturing die de heer Maas aan de 
organisatie geeft en de verduidelijking die wordt gebracht in taken en bevoegdheden.  
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2.6.3. Evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft op 8 december 2017 zijn eigen functioneren geëvalueerd. Algemene conclusie 
is dat de leden van de Raad van Toezicht de raad als een elkaar onderling aanvullend team ervaren. Men 
kan elkaar vinden, zowel qua ieders eigen constructief kritische opstelling, als qua competenties en 
persoonlijkheid. 
 
De Raad van Toezicht heeft het proces en het resultaat van het ontslag van de heer Finkenflügel 
geëvalueerd. Geconstateerd wordt dat de raad hierin een lijn heeft getrokken. De Raad van Toezicht heeft 
zich voorgenomen om de routine van vergaderen zonder Raad van Bestuur voort te zetten en met meer 
regelmaat te zoeken naar het gezamenlijk afleggen van bezoeken. De Raad van Toezicht beoogt directer 
contact met de leden van het management, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. De Raad 
van Toezicht posititoneert zich daarmee zichtbaarder als strategisch partner.  
 
Concluderend is de Raad van Toezicht van oordeel dat zij op verantwoorde wijze toezicht houdt, met 
focus op ‘een goed leven’ voor cliënten, met oog voor medewerkers en verwanten, continuïteit van de 
organisatie en maatschappelijke verantwoording. 

2.7  Overleg met de externe accountant 

Twee keer per jaar vindt overleg met de externe accountant plaats: 
- één keer worden door de externe accountant in de vergadering van de Raad van Toezicht de 

bevindingen toegelicht die uit de controle van de jaarrekening komen; 
- daarnaast worden door de accountant de bevindingen uit de interimcontrole toegelicht. 

2.8 Informatiebronnen 

De Raad van Toezicht heeft de beschikking gehad over de volgende informatiebronnen:  
- de verslaggeving door de Raad van Bestuur in zijn overleggen met de Raad van Toezicht;  
- de viermaandelijkse voortgangsrapportages; 
- de rapportages van de accountant; 
- het overleg met de externe accountant; 
- het bijwonen van een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Centrale Cliëntenraad en 

met de Ondernemingsraad; 
- het jaarverslag en de jaarrekening over 2016, de begroting en de jaarplannen voor 2018. 
- de concerncontroller neemt regulier deel aan het overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van 

Bestuur inzake de financiën. 
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3. Bedrijfsvoering 

3.1 Exploitatie en financieel beleid  

Net als voorgaande jaren is de balans tussen de drie pijlers van onze visie (Goed Leven, Mooi Werk en 
Financieel Gezond) het uitgangspunt geweest voor het financiële beleid in 2017. Deze balans houdt in dat 
voldoende financiële middelen beschikbaar moeten zijn om enerzijds de zorg conform de ZZP kaders uit 
te kunnen voeren en anderzijds om een tenminste neutraal financieel resultaat te realiseren. Binnen dit 
kader dient voldoende ruimte te zijn voor innovatie en opleiding van medewerkers. Dit beleid staat aan 
de basis om op zowel de korte als op de lange termijn een gezonde financiële exploitatie vorm te geven. 
In 2017 hebben we op het gebied van financiën een grote uitdaging gehad. Het uitgangspunt financieel 
resultaat is uiteindelijk wel gerealiseerd door vertraging in de uitvoering van projecten met betrekking tot 
zorgvastgoed en uitstel van ICT-projecten. Het resultaat over 2017 bedraagt € 1,5 miljoen positief. 

3.2 De behaalde omzet en resultaten 

Dit verslagjaar is het derde jaar waarin teams in het primaire proces zonder direct leidinggevenden 
werken. De personele inzet in de teams is direct gebaseerd op de productie en conform de 
uitgangspunten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor wat betreft de cliëntgebonden tijd. Dit 
geeft de teams inzicht in welke personele inzet past binnen hun begroting.  
Vanaf eind 2015 constateren we dat de sturing op een effectieve en efficiënte inzet van personeel meer 
aandacht vergt van de teams. De personele inzet in de teams blijft hoog. Dit verslagjaar is met name 
gestuurd op de vermindering van de inzet van personeel niet in loondienst. Al zijn de totale kosten in dit 
boekjaar nagenoeg gelijk aan 2016, de inzet van personeel niet in loondienst is vanaf de 2e helft van 2017 
sterk gedaald.  
Het eerder genoemde resultaat ad € 1,5 miljoen positief wordt met name veroorzaakt door het positieve 
resultaat op vastgoed (circa € 1,9 miljoen) door vertraging in de uitvoering van projecten met betrekking 
tot zorgvastgoed en ICT (circa € 1 miljoen) door uitstel van ICT-projecten.  
Een nadere toelichting op de financiële resultaten is opgenomen in de jaarrekening. 

3.3 Toestand op de balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit) 

In 2017 zijn geen nieuwbouwprojecten opgeleverd. Wel zijn drie business cases besproken. Dit betroffen 
projecten ten behoeve van het schuifplan wonen te Almelo en het herplaatsen van de bewoners van de 
locatie De Klokkenbelt. De overige investeringen hebben zich qua vastgoed beperkt tot onderhoud en in 
instandhouding.  
De liquiditeitsratio bedraagt 1,33. De solvabiliteit is ten opzichte van 2016 gestegen naar 28,2%. 

3.4 Beschrijving van voornaamste risico’s en onzekerheden 

De noodzaak om strak te sturen op de personele kosten is in 2017 het gehele jaar actueel gebleken. 
Het is onvoldoende gelukt om de overschrijding van het budget personele kosten te beperken. Wel zijn er 
structurele maatregelen genomen om de kosten ten aanzien van personeel niet in loondienst te 
beperken. Tevens zijn er ten aanzien van de sturing op uren en de overschrijding van het budget 
personele kosten verschillen te zien tussen de regio’s. De uitdagingen ten aanzien van deze onderwerpen 
zijn niet overal hetzelfde. Voor 2018 is het van belang te versterken op de inzet om de personele kosten 
verdergaand onder controle te krijgen. Om de managers hierin te ondersteunen zijn met ingang van 2018 
een aantal aanpassingen doorgevoerd. Met betrekking tot de zorg bestond de begroting in 2017 uit 3 
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regio’s te weten: Regio Almelo, Regio Losser en Regio Enschede. De regiomanagers waren 
verantwoordelijk voor alle geleverde diensten binnen hun regio. Dit heeft gezorgd voor een dermate 
grote span-of-control dat monitoring en sturing niet altijd optimaal heeft kunnen plaatsvinden. 
Gedurende 2017 is besloten het Netwerk Ambulant, Kind & Gezin in te richten. Hierin zijn diverse 
kostenplaatsen, die betrekking hebben op dit netwerk, ondergebracht. Dit betreffen met name 
kostenplaatsen van de regio’s Almelo en Losser. Met ingang van 2018 is dit netwerk ook in financieel 
opzicht een separate regio die wordt aangestuurd door een manager. Tot en met 2017 was de Dienst 
Behandeling gepositioneerd in iedere regio. Gebleken is dat hierdoor monitoring en (aan)sturing niet 
altijd optimaal plaatsvond. Om dit te verbeteren is met ingang van 2018 Behandeling centraal 
gepositioneerd. Inmiddels is voor de aansturing van Behandeling een manager ad interim aangetrokken. 
 
Met ingang van 2018 is de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) een integraal onderdeel van het 
ZZP-tarief geworden. In 2018 ontvangen wij 100% van dit tarief. Met ingang  van 2019 wordt de NHC 
onderhandelbaar. Dit betekent dat het zorgkantoor met ons zal onderhandelen over de hoogte van het te 
ontvangen tarief. Het is nog onduidelijk wat de impact hiervan is. In de loop van 2019 komt hierover meer 
duidelijkheid.  
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4. Beleid, inspanningen en prestaties 

4.1 Implementatie Elektronisch Cliëntendossier ‘Mijn Leven’ 

In januari 2017 is de implementatie van het Elektronisch Cliëntendossier gestart. De bestaande papieren 
ondersteuningsplannen worden omgezet naar een digitaal dossier: Mijn Leven. Dit omzetten naar een 
digitaal dossier vindt niet plaats ‘vanachter het bureau’, maar krijgt vorm door met de cliënt en zijn 
verwanten in gesprek te gaan en daarbij methodisch vragen te stellen. Het gesprek aan de hand van deze 
vragen is richtinggevend voor het interdisciplinaire en methodische zorgproces rondom de cliënt. De 
uitkomsten worden vastgelegd in het ondersteuningsplan Mijn Leven. Door op deze wijze in de driehoek 
cliënt-verwant-medewerker te werken, ontstaat een co-creatie die de eigen regie van de cliënt vergroot. 
Elke cliënt krijgt zo een actueel en kleurrijk Mijn Leven waarin de cliënt kan aangeven wie hij/zij is, wat 
hij/zij wil, wat hij/zij zelf kan en welke ondersteuning hij/zij daarbij nodig heeft.

4.2  Ontwikkeling Integraal Kwaliteitssysteem 

In 2017 is gewerkt aan de ontwikkeling van een integraal kwaliteitssysteem. Dit heeft onder andere vorm 
gekregen door het verbeteren van de verbinding met en tussen de commissies die de kwaliteit van zorg 
toetsen. Deze commissies leveren een actieve bijdrage in de analyse en verbeteracties in de 
viermaandelijks voortgangsrapportages. Naast de reeds bestaande Geneesmiddelencommissie die de 
juiste voorschrijving, de juiste aflevering en het juiste gebruik van geneesmiddelen toetst en bewaakt en 
het Melding en Adviesteam, dat in beeld brengt hoe vaak en op welke manier cliënten in aanraking 
komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag en huiselijk geweld, is een nieuwe Commissie 
Onvrijwillige Zorg en Incidenten geïnstalleerd. Deze commissie draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid 
van de zorg, werk- en leefomgeving en aan een adequate uitvoering van de wetgeving op het gebied van 
vrijheidsbeperking, behandelovereenkomst en kwaliteit, klachten en geschillen.  
De bijdragen van deze commissies aan de viermaandelijkse voortgangsrapportages hebben gezorgd voor 
een verbeterslag in de rapportages. Daarnaast is de indeling van de voortgangsrapportages verbeterd, 
waardoor gedurende het jaar een opbouw voor het -voortaan jaarlijks op te stellen- kwaliteitsrapport 
ontstaat. Tevens wordt, door het samenbrengen van de medewerkers kwaliteit en beleid in het 
stafbureau kwaliteit en veiligheid, de ondersteuning in het toetsen en verbeteren van de kwaliteit meer in 
samenhang vormgegeven, waardoor een goede plan, do, check, act - cyclus ontstaat. 

4.3 Ontwikkeling netwerken 

In 2017 is gewerkt aan de ontwikkeling van netwerken om onze verbinding met andere zorgaanbieders, 
scholen, lokale overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en opleidingsinstituten te 
verbeteren. Het eerst netwerk dat zo is ontstaan is het Netwerk Ambulant, Kind en Gezin, waarvoor -na 
een pilotfase- eind 2017 een Netwerkmanager is aangesteld. Het Netwerk Ambulant, Kind en Gezin 
omvat: Ondersteuning aan Huis, Hulp aan Huis, Ambulante Begeleiding op School, logeren, dagbesteding, 
Orthopedagogisch Kindcentrum De Iemenkorf, gezinshuizen en de Meander. 
Daarnaast is in 2017 gestart met een pilot voor de ontwikkeling van een Netwerk LVB. Dit netwerk zorgt 
enerzijds voor professionalisering van de begeleiding van de licht verstandelijke beperkten met ernstige 
gedragsproblematiek die bij De Twentse Zorgcentra wonen, anderzijds wordt binnen dit netwerk 
onderzocht of er samen met andere zorgaanbieders zo mogelijk in de regio, een specifiek aanbod voor 
deze doelgroep gerealiseerd kan worden.  
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5. Toekomstparagraaf 

Eind 2017 is een Strategisch plan opgesteld, waarin wordt geschetst waar De Twentse Zorgcentra zich de 
komende jaren op gaat richten.  

- De basis op orde, groeien in kwaliteit: ons aanbod voor zorg en ondersteuning aan kinderen en 
volwassenen met een intensieve ondersteuningsvraag als gevolg van (een vermoeden van) een 
verstandelijke beperking wordt versterkt, kwalitatief verbeterd en de kennis wordt beter gedeeld. 
Onze basis aan ondersteuning blijft op orde, doel is groeien in kwaliteit. Daar waar betere 
kwaliteit leidt tot een grotere vraag, wordt een goede afweging gemaakt of uitbreiding van aantal 
cliënten of aanbod mogelijk is. Uitbreiding is geen doel op zich en zal niet ten koste gaan van de 
kwaliteit. 

- Vraaggericht werken: Om de cliënt op kwalitatief hoog niveau te kunnen blijven ondersteunen in 
het invulling geven aan zijn eigen leven, is van belang om op persoonsniveau te weten wat de 
cliënt wil. Dit doen we door methodisch met de cliënt en zijn verwanten in gesprek te gaan. Dit 
gesprek is richtinggevend voor het interdisciplinaire en methodische zorgproces rondom de cliënt. 

- Deskundig en professioneel: In de komende jaren wordt het opleidingsaanbod beter 
gepresenteerd, zodat het meer toegankelijk is voor medewerkers. Regelmatige reflectie op eigen 
handelen zal meer vanzelfsprekend worden. Er komen duidelijke spelregels voor zelforganisatie, 
met rolduidelijkheid binnen het team èn rolduidelijkheid bij de medewerkers die de teams 
ondersteunen. Er worden profielen ontwikkeld, zowel voor teams als voor individuele 
(ambulante) medewerkers, zodat duidelijk is welke cliëntvragen binnen welke teams / door welke 
medewerker kunnen worden uitgevoerd of georganiseerd.  

- Ontwikkelen huisvesting en leefomgeving: In de komende jaren wordt de verhouding zelfstandig 
wonen versus groepswonen verbeterd. Het aantal groepswoningen wordt teruggedrongen en 
waar nodig wordt de individuele ruimte voor de cliënt vergroot. De komende jaren gaan wij 
investeren in (goede huisvesting op) onze terreinen. Daarnaast worden de terreinen meer ingezet 
om (omgekeerde) integratie te bereiken, door meer maatschappelijke activiteiten te laten 
plaatsvinden op onze terreinen, zoals sport en recreatie.  

- Opbouwen en uitbreiden van onze netwerken: Wij gaan ons beter positioneren in zorgketens en 
onze netwerken verder opbouwen en uitbreiden. Enerzijds heeft dit betrekking op het vergroten 
van de mogelijkheden voor cliënten om deel te nemen aan de maatschappij. Anderzijds is het van 
belang om contacten met andere zorgaanbieders te onderhouden zodat onze plaats in de keten 
en/of het netwerk van zorgaanbieders een vloeiende instroom, doorstroom en uitstroom 
mogelijk maakt. We zullen steeds meer deel uit gaan maken van netwerken en flexibele 
samenwerkingsverbanden. Hierin is het Netwerk Ambulant, Kind & Gezin een belangrijk 
voorportaal. Versterking van onze contacten met lokale overheden, ondernemers en bedrijven zal 
zorgen voor een betere positie op het gebied van regionale inbedding en (omgekeerde) 
integratie. Zodat ook de participatie mogelijkheden voor onze cliënten worden verbeterd.  

- Kennis delen: Om onze kennis en expertise toegankelijker te maken voor zorgvragers en 
zorgverleners in onze omgeving, wordt de mogelijkheid onderzocht om een Advies- en 
Behandelcentrum te ontwikkelen. De ontwikkeling van een dergelijk centrum zorgt niet alleen 
voor betere zorg en preventie voor (toekomstige) cliënten, maar ook voor kansen voor 
medewerkers om door te ontwikkelen en ons beter te profileren naar (toekomstige) partners en 
cliënten. De maatschappelijke relevantie van het centrum wordt niet alleen zichtbaar in het 
bereiken van meer cliënten in Twente, maar ook in actieve deelname aan wetenschappelijk 
onderzoek.  
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